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2015 M. VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA
Iki 2015 m. spalio 30 d. veikė tokios sudėties Taryba:
Lietuvos Respublikos Prezidentas J. E. Valdas Adamkus
Jurgis Vilemas
Juozas Augutis
Egidijus Aleksandravičius
Pranas Žukauskas
Dangirutė Radzevičienė
Justinas Petkus
Vida Julia Bandis
Vladas Lašas
Rein Raud
Audrius Žiugžda
2015 m. spalio 30 d. Vytauto Didžiojo universiteto Senato pirmininkas, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi bei Vytauto Didžiojo universiteto
Statuto 19 straipsniu, viešai paskelbė naujai išrinktos Vytauto Didžiojo universiteto Tarybos sudėtį:
Lietuvos Respublikos Prezidentas J. E. Valdas Adamkus
Audrius Balaišis
Saulius Gerulis
Mindaugas Grigas
Marius Horbačauskas
Marius Kybartas
Paulius Motiejūnas
Algimantas Paulauskas
Margarita Teresevičienė
Jonas Vaičenonis
Pranas Žukauskas
2015 m. lapkričio 25 d. naujai išrinkta Vytauto Didžiojo universiteto Taryba susirinko į pirmąjį
posėdį, per kurį buvo pasirašyti VDU Tarybos nario įsipareigojimai bei įvyko VDU Tarybos
pirmininko rinkimai. Tarybos pirmininku perrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentas J. E. Valdas
Adamkus.
Universiteto Taryba sudaryta iš 11 narių: 6 išrinkti iš VDU bendruomenės (iš jų vieną skyrė Studentų
atstovybė), dar 5 nepriklauso universiteto personalui ar studentams. Pastarieji 5 nariai išrinkti viešo
konkurso būdu.
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Vadovaujantis VDU Statutu, patvirtintu 2010 m. gegužės 28 d. LR Seimo nutarimu Nr. XI-859
(Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. XI-2151 nauja redakcija),
Universiteto Taryba atlieka šias funkcijas:


















įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto viziją ir misiją;
įvertinusi Senato siūlymus, teikia Seimui tvirtinti Statuto pakeitimus;
svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus;
įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus pateikta Universiteto strateginį veiklos planą;
įvertinusi Senato siūlymus, nustato Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir
kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais tvarką;
įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo
tvarką;
renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų rektorių;
nustato Universiteto administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus;
tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles;
rektoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos
įgyvendinimu, dydžius;
įvertinusi Senato siūlymus, nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes
užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;
svarsto rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios
sąmatos įvykdymo ataskaitą;
tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą;
įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir
teikia juos Seimui;
rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją paskelbia
viešai Universiteto interneto svetainėje;
atlieka kitas Statute ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

2015 METAIS UNIVERSITETO TARYBOS SVARSTYTI KLAUSIMAI
2015 m. kovo 5 d. Universiteto Tarybos posėdyje svarstyti šie klausimai: Rektoriaus pateiktos
Universiteto metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas; Universiteto metinės pajamų ir išlaidų sąmatos
bei šios sąmatos įvykdymo ataskaitos tvirtinimas; Universiteto 2015 m. biudžeto tvirtinimas; VDU
SSGG (stiprybių, silpnybių, grėsmių, galimybių) analizės ir rodiklių sistemos pristatymas; VDU
Tarybos metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas; rektoriaus rinkimai; darbo tvarkos taisyklių
tvirtinimas; Socialinės gerovės instituto reorganizacija; studijų kainų tvirtinimas; bendro studijų vietų
skaičiaus nustatymas; rektorių pavaduojančio prorektoriaus skyrimas, rektoriui išvykus į
komandiruotę, stažuotę, atostogų metu ir ligos atveju; rektorių pavaduojančio prorektoriaus
skyrimas, rektoriui išvykus į komandiruotę Taivanyje ir Japonijoje.
2015 m. kovo 5 d. Taryba patvirtino Rektoriaus prof. Zigmo Lydekos pateiktą Universiteto 2014 m.
veiklos ataskaitą bei Universiteto 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo
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ataskaitą. Universiteto Taryba patvirtino Universiteto 2015 m. sąmatą ir jos vykdymo principus,
Universiteto Tarybos 2014 m. veiklos ataskaitą ir pritarė VDU SSGG (stiprybių, silpnybių, grėsmių,
galimybių) analizės ir rodiklių sistemos pristatymo turiniui.
Šiame 2015 m. kovo 5 d. posėdyje Taryba patvirtino šiuos klausimus: Vytauto Didžiojo universiteto
rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo 2015 m. tvarką; 2015 m. viešo konkurso
Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus pareigoms užimti organizavimo kalendorių; viešo konkurso
Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus pareigoms skelbimą; nutarimą dėl rektoriaus ir su jo
kadencija susietų administracijos darbuotojų įgaliojimų nutraukimą. Universiteto Taryba nutarė
sudaryti šios sudėties komisiją, skirtą pretendentų į rektoriaus pareigas dokumentų priėmimui iš
Personalo tarnybos, vokų atplėšimui ir kandidatų formalių konkurso reikalavimų atitikimo
įvertinimui: Vladas Lašas, Jurgis Vilemas, Pranas Žukauskas. VDU Tarybos nariams, negalintiems
atvykti į atvirą Tarybos posėdį, skirtą pretendentų į rektoriaus pareigas susitikimui su Tarybos nariais
ir Universiteto bendruomene, nutarta suteikti teisę dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu su balsavimo
teise.
VDU Taryba nutarė patvirtinti Vytauto Didžiojo universiteto darbo tvarkos taisykles; pritarė
Socialinės gerovės instituto, esančio Socialinių mokslų fakulteto sudėtyje panaikinimui, priskiriant
visus Socialinės gerovės instituto įsipareigojimus, išteklius ir funkcijas Socialinių mokslų fakulteto
Socialinio darbo katedrai; pritarė Verslo konsultavimo centro įkūrimui Ekonomikos ir vadybos
fakultete; nutarė nustatyti metines studijų kainas pagal studijų sritis; įgalioti VDU rektoratą tvirtinti
antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių studijų kainas. Posėdyje taip pat nutarta nustatyti
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015-01-13 įsakymu Nr. V-14 patvirtintas
normines trečiosios studijų pakopos kainas; įgalioti VDU Rektoratą spręsti doktorantūros studijų
kainos mažinimo klausimą individualiems doktorantams ir doktorantūros studijų dalyko kredito
kainos keitimo klausimą atsižvelgiant į doktorantūros partnerių institucijų nustatytą doktorantūros
studijų dalyko kredito kainą; nustatyti doktorantūros studijų dalyko kredito kainą – 72,41 EUR.
Taryba nutarė takyti stojamąjį studijų mokestį užsienio (ES valstybių narių ir nepriklausančių ES
valstybių narių) piliečiams, stojantiems į pirmosios ir antrosios pakopos studijas 100,00 EUR; taikyti
stojamąjį studijų mokestį užsienio (ES valstybių narių ir nepriklausančių ES valstybių narių)
piliečiams, pasirinkusiems studijuoti klausytojo statusu – 50 EUR; ES valstybių narių piliečiams ir
lietuvių kilmės užsieniečiams, 2015–2016 m. m. stojantiems į programas, dėstomas anglų ar lietuvių
kalba, taikyti tokias pat metines studijų kainas kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiams, stojantiems į
programas 2015–2016 m. m.; kitų šalių piliečiams (nepriklausančių ES valstybėms narėms), 2015–
2016 m. m. stojantiems į programas, dėstomas anglų kalba, taikyti metines studijų kainas, pateiktas
Tarybos posėdžio protokolo 1 priede; klausytojams, užsienio valstybių piliečiams (ES ir ne ES
valstybių narių), pasirinkusiems atskirus studijų dalykus, dėstomus užsienio kalba, taikyti 1 ECTS
kredito kainas, pateiktas Tarybos posėdžio protokolo 2 priede; įgalioti rektoratą tvirtinti studijų
programų, dėstomų ne lietuvių kalba, metinių studijų kainų pakeitimus. Posėdyje Taryba nutarė
patvirtinti 2015 m. priėmimo į VDU bendrą studijų vietų skaičių – 3100. Taip pat nutarta:
vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto Statuto 50 str., 2015 metais rektoriui prof. Zigmui
Lydekai išvykus į komandiruotę, stažuotę, atostogų metu ar ligos atveju, rektorių pavaduoti įgaliotas
mokslo prorektorius akad. Juozas Augutis; mokslo prorektorius akad. Juozas Augutis įgaliotas
pasirašyti įsakymus dėl rektoriaus komandiruočių, stažuočių ir atostogų; vadovaujantis Vytauto
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Didžiojo universiteto Statuto 50 str., laikotarpiu nuo 2015 m. kovo 23 iki 2015 m. balandžio 4 d.
rektoriui prof. Zigmui Lydekai išvykus į komandiruotę Taivanyje ir Japonijoje, rektorių pavaduoti
buvo įgalioti: nuo 2015-03-23 iki 2015-03-30 studijų prorektorius doc. Kęstutis Šidlauskas; nuo
2015-03-31 iki 2015-04-04 mokslo prorektorius prof. Juozas Augutis.
2015 m. kovo 19–24 d. Taryba elektroniniu būdu nutarė patvirtinti 2015 m. viešo konkurso Vytauto
Didžiojo universiteto rektoriaus pareigoms užimti organizavimo kalendoriuje datų pakeitimus:
perkelti 2015 m. birželio 4 d. numatytą atvirą Tarybos posėdį, skirtą pretendentų į rektoriaus pareigas
susitikimui su Tarybos nariais ir Universiteto bendruomene, į birželio 3 d.; perkelti 2015 m. birželio
11 d. numatytą Tarybos posėdį, skirtą rektoriaus rinkimams ir prorektorių tvirtinimui, į birželio 9 d.
2015 m. birželio 3 d. atvirame Universiteto Tarybos posėdyje vyko pretendento į rektoriaus pareigas
prof. Juozo Augučio susitikimas su VDU Tarybos nariais ir Universiteto bendruomene; svarstytas
klausimas dėl 2015 m. birželio 9 d. Tarybos posėdžio.
2015 m. birželio 3 d. Taryba nutarė 2015 m. birželio 9 d. 10 val. šaukti Tarybos posėdį, skirtą
rektoriaus rinkimams. Posėdis bendru sutarimu organizuotas VDU atstovybėje Vilniuje (Žygimantų
g. 5A–6).
2015 m. birželio 9 d. Universiteto Tarybos posėdyje svarstyti šie klausimai: Rektoriaus Zigmo
Lydekos ir prorektorių atsistatydinimas; Tarybos nario Juozo Augučio nusišalinimas nuo VDU
Tarybos veiklos, susijusios su VDU rektoriaus rinkimais; Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus
rinkimai; VDU Tarybos nario Juozo Augučio atsistatydinimas iš VDU Tarybos nario pareigų; naujai
išrinkto rektoriaus teikiamų kandidatų į prorektoriaus pareigas tvirtinimas (rektoriaus išrinkimo
atveju); rektorių pavaduojančio prorektoriaus skyrimas, rektoriui išvykus į komandiruotę, stažuotę,
atostogų metu ir ligos atveju (rektoriaus išrinkimo atveju); dėl priedo rektoriui skyrimo (rektoriaus
išrinkimo atveju); VDU darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo 3 priedo pakeitimų
tvirtinimas.
2015 m. birželio 9 d. Taryba nutarė 2015 m. birželio 30 d. atleisti iš rektoriaus pareigų Zigmą
Lydeką, pasibaigus kadencijai; 2015 m. birželio 30 d. atleisti iš mokslo prorektoriaus pareigų Juozą
Augutį, pasibaigus Rektoriaus įgaliojimams; 2015 m. birželio 30 d. atleisti iš studijų prorektoriaus
pareigų Kęstutį Šidlauską, pasibaigus Rektoriaus įgaliojimams; 2015 m. birželio 30 d. atleisti iš
plėtros prorektorės pareigų Nataliją Mažeikienę, pasibaigus Rektoriaus įgaliojimams; 2015 m.
birželio 30 d. atleisti iš viešųjų ryšių prorektorės pareigų Auksę Balčytienę, pasibaigus Rektoriaus
įgaliojimams; nušalinti Tarybos narį Juozą Augutį nuo VDU Tarybos veiklos, susijusios su VDU
rektoriaus rinkimais. Posėdyje, vadovaujantis slapto balsavimo rezultatais, Vytauto Didžiojo
universiteto rektoriumi išrinktas prof. Juozas Augutis; nutarta prof. Juozui Augučiui Lietuvos
Respublikos įstatymų ir Vytauto Didžiojo universiteto Statuto nustatytus rektoriaus įgaliojimus
suteikti nuo 2015 m. liepos 1 d.; nutarta VDU Tarybos nario Juozo Augučio atsistatydinimo iš VDU
Tarybos nario pareigų prašymą perduoti VDU Senato pirmininkui. Mokslo prorektore patvirtinta
prof. Julija Kiršienė; Studijų prorektoriumi patvirtintas doc. Kęstutis Šidlauskas; Tarptautinių ryšių
prorektore patvirtinta prof. Ineta Dabašinskienė.
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Taryba nutarė: vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto Statuto 50 str., rektoriaus kadencijos
laikotarpiu, rektoriui išvykus į komandiruotę, stažuotę, atostogų metu ar ligos atveju, rektorių
pavaduoti įgaliotas studijų prorektorius Kęstutis Šidlauskas. Rektoriaus pavadavimo laikotarpiu
studijų prorektoriui Kęstučiui Šidlauskui esant komandiruotėje, stažuotėje, atostogose ar ligos atveju,
rektorių pavaduoti įgaliota mokslo prorektorė Julija Kiršienė; Studijų prorektorius Kęstutis
Šidlauskas įgaliotas pasirašyti įsakymus dėl rektoriaus komandiruočių, stažuočių ir atostogų. Studijų
prorektoriui Kęstučiui Šidlauskui esant komandiruotėje, stažuotėje, atostogose ar ligos atveju,
pasirašyti įsakymus dėl rektoriaus komandiruočių, stažuočių ir atostogų įgaliota mokslo prorektorė
Julija Kiršienė; VDU rektoriui Juozui Augučiui skirti 70 proc. priedą iš VDU spec. lėšų nuo 2015 m.
liepos 1 d. iki Rektoriaus 2015 m. metinės ataskaitos pateikimo; patvirtinti Vytauto Didžiojo
universiteto darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo 3 priedo „Vytauto Didžiojo
universiteto neakademinio personalo darbuotojų tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo
metodika“ pakeitimus; Vytauto Didžiojo universiteto darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo
tvarkos aprašo 3 priedo „Vytauto Didžiojo universiteto neakademinio personalo darbuotojų
tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo metodika“ pakeitimus taikyti nuo 2015 m. liepos 1 d.
2015 m. lapkričio 25 d. Tarybos posėdžio metu vyko: VDU Tarybos nario įsipareigojimo
pasirašymas; VDU Tarybos pirmininko rinkimai; Rektoriaus vizijos (rinkiminės programos)
pristatymas.
2015 m. lapkričio 25 d. Tarybos posėdžio pradžioje Tarybos nariai viešai pasirašė įsipareigojimą
vadovautis Vytauto Didžiojo universiteto bei visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Mokslo ir
studijų įstatymo ir VDU Statuto nustatytas funkcijas. Po viešo Tarybos nario įsipareigojimo
pasirašymo Universiteto tarybos nariai buvo pakviesti į uždarą Tarybos posėdį rektorato posėdžių
salėje. Posėdyje nutarta Vytauto Didžiojo universiteto Tarybos pirmininku išrinkti Valdą Adamkų;
prof. J. Augutis pristatė VDU Rektoriaus programos koncepciją.
2015 m. gruodžio 17 d. Universiteto Tarybos posėdyje svarstyti šie klausimai: VDU Tarybos darbo
reglamento svarstymas ir tvirtinimas; VDU Tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimai; įnašo
perdavimas Viešajai įstaigai Vytauto Didžiojo universiteto Verslo praktikų centras, didinant šios
įstaigos kapitalą; Vytauto Didžiojo universiteto organizacinės struktūros pakeitimas – Kokybės ir
strategijos tarnybos naikinimas.
2015 m. gruodžio 17 d. Taryba nutarė patvirtinti atnaujintą VDU Tarybos darbo reglamentą;
vadovaujantis slapto balsavimo rezultatais, Tarybos pirmininko pavaduotoju išrinktas Audrius
Balaišis. Universiteto Taryba pritarė 40 000 EUR įnašo perdavimui Viešajai įstaigai Vytauto
Didžiojo universiteto Verslo praktikų centras, didinant šios įstaigos kapitalą ir nutarė keisti VDU
organizacinę valdymo struktūrą naikinant Kokybės ir strategijos tarnybą.

Tarybos pirmininkas
Lietuvos Respublikos Prezidentas

Valdas Adamkus
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